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Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(5) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-15 

 
 

  
 
Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Bävern, kl. 09.00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista sidan 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista sidan 2 

Övriga närvarande Ersättare 
Se närvarolista sidan 2 
Tjänstemän 
Se närvarolista sidan 2 
Övriga 
Se närvarolista sidan 2 

Justerare Anna Eling (L) 

Justeringens plats och tid Tjädernshuset, tisdag den 15 april 2019, kl 10:00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer 49 
   Jaana Karlsson  

 Ordförande  ________________________________  
 

   Owe Ahlinder  

 Justerare  ________________________________   
 

   Anna Eling (L)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-04-15 

Datum då anslaget sätts upp 2019-04-15 Datum då anslaget tas ned 2019-05-07 

Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen 
 

Underskrift  ________________________________  
 

   Jaana Karlsson  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Owe Ahlinder (C), ordförande 
Kajsa-Lena Fagerström (S), 1:e vice ordf.  
Lars Westlund (S) 
Lars Eklund (V) 
Anna Eling (L) 
Jonas Carlgren (M), 2;e vice ordförande 
Ingrid Wennerström (M) 
Birgitta Westholm (M) 
Christina Karlsdotter (M) 
Inga-Britt Johansson (KL) 
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§ 49 Dnr ON091-17  041 

Yttrande över Revisionsberättelsen 2018 
 
Sammanfattning 
Kommunrevisionen har inkommit med revisionsberättelsen för 2018 och där 
föreslår revisionen att inte tillstyrka ansvarsfrihet för omsorgsnämnden 2018.  

Med anledning av revisionens förslag att inte tillstyrka ansvarsfrihet för 
omsorgsnämnden för 2018 års verksamhet så lämnar omsorgsnämnden 
yttrande. 

Till sammanträdet har ordförande kallat in ledamöter och ersättare som 
tjänstgjorde under 2018 för att yttra sig. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2018 den 3 april 2019. 
Förslag till yttrande från omsorgsnämnden den 12 april 2019. 

Förslag till kommunfullmäktige  
1. Förvaltningen genomgick en stor organisationsförändring vilket 

också medfört kostnader så som dubbla hyror vid uppbyggnad av 
hemmaplanslösningar inom missbruk, i syfte att minska framtida 
placeringskostnader, vilket har gett resultat.  

2. Inom ramen för 2018 års socialförvaltning har vi ett stort lagstadgat 
ansvar för Hedemorabor som ej klarar sin egen försörjning, sitt 
missbruk/beroende samt barn och ungdom i behov av stöd och hjälp. 

3. Verksamheterna är inte frivilliga för kommunen, vi kan inte välja 
bort eller avslå insatser på grund av förvaltningens ekonomi. En stor 
del av kostnaderna inom myndighetsutövningen för försörjningsstöd 
och barn och ungdomsenheterna härrör från 2015 års 
flyktingmottagning.  

Med ovanstående som grund anser omsorgsnämnden att ansvarsfrihet ska 
beviljas för 2018 års verksamhet och ekonomi. 

Yrkande ifrån oppositionen 
Vi har tagit del av revisionens beslut och rapport och ställer oss bakom 
revisionens förslag att icke bevilja omsorgsnämndens ansvarsfrihet för 2018.  
 
På ställd proposition finner ordförande att oppositionens yrkande bifalls.  
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Reservation 
Följande ledamöter reserveras sig mot beslutet: 
Kajsa-Lena Fagerström (S)  
Lars Westlund (S) 
Lars Eklund (V) 
Owe Ahlinder (C)  
  

Utdrag till 
Kommunfullmäktige 

 

 

 

Mötet ajournerades mellan kl 09.20-09.25 
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